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บทคัดยอ  

ระบบการจัดการพันธุและเมล็ดพันธุขาวเกี่ยวของกับบุคคลหลายฝายและหลายประเด็น ไดแก  การ
เลือกใชพันธุ  การปรับปรุงพันธุ  หรือการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ และความเขาใจในภาพรวมของระบบยังมี
จํากัด  งานวิจัยนี้ไดใชแนวทางการสรางแบบจําลองระบบที่ใหผูเกี่ยวของกับปญหาทุกฝายเขามามีสวนรวมในการ
แลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็น  เพื่อพัฒนาความเขาใจรวมกันในดานโครงสรางความสัมพันธ  กระบวนการ และ
ปญหาขอจํากัด   วิธีการศึกษาใชการผสมผสานระหวางการสรางแบบจําลองแบบ conceptual model เกมสบทบาท
สมมุติ และการสํารวจขอมูลจากเกษตรกรและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยเนนการมี
สวนรวมของหลายฝายในการวิจัยทุก ๆ ขั้นตอน  ซ่ึงสามารถอธิบายการทํางานและการเชื่อมโยงของระบบการ
จัดการพันธุและแหลงเมล็ดพันธุของเกษตรกร กับระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
และช้ีใหเห็นประเด็นปญหาสําคัญในระบบที่ ไดแก  ขอมูลและทางเลือกดานพันธุและแหลงเมล็ดพันธุ  ความ
หลากหลายของพันธุขาวในระดับฟารมและชุมชน  ความตองการพันธุอายุสั้น  การวางแผนจัดการเมล็ดพันธุรวมกัน
ของหนวยงานในระดับพื้นที่    
 
คําสําคัญ:   แบบจําลองแบบมีสวนรวม conceptual model เกมสบทบาทสมมุติ พันธุขาว 

เมล็ดพันธุ   
 
บทนํา 

พันธุและคุณภาพเมล็ดพันธุเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับทั้งปริมาณ
และคุณภาพของผลผลิตขาว   รัฐไดลงทุนดานวิจัยและสงเสริมพันธุขาว อยางจริงจังมาเปนเวลา
หลายสิบป และไดนําเสนอพันธุแนะนําหรับนาน้ําฝนซึ่งเปนนาสวนใหญของภูมิภาคนี้ จํานวน
มากกวาสิบพันธุ   ปจจุบันมีเพียงสองพันธุที่เกษตรกรใชแพรหลาย คือ กข6 เปนพันธุขาวเหนียวที่
ปลูกสําหรับบริโภคในครัวเรือน  และขาวขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเปนขาวเจาที่ปลูกสําหรับขายเปน
หลัก (OAE, 2000 และ Gypmantasiri et al, 2003)  ซึ่งมีสวนสําคัญใหเกษตรกรมีรายไดจากการ
ทํานาเพิ่มขึ้น 

ปจจุบันไดเกิดหนวยงานหรือโครงการดานการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาวเพิ่มมากขึ้น 
ทั้งของรัฐ และเอกชน  นอกเหนือจากศูนยขยายเมล็ดพันธุพืช (เดิมชื่อศูนยขยายพันธุพืช) และ
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ศูนยวิจัยขาว เพื่อตอบสนองความตองการซื้อเมล็ดพันธุคุณภาพดีของพันธุที่รัฐแนะนําและสงเสริม
มากขึ้น 

ขณะเดียวกัน การลดลงของความหลากหลายของพันธุขาวอยางมาก เนื่องจากการแทนที่
โดยพันธุแนะนําหลักสองพันธุนี้  จากที่เคยพบพันธุขาวมากกวา 1,500 พันธุ กระจายอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงป 2525-2529 โดยการรายงานของสุรพล  และไพฑูรย (2532)  ก็เปน
ขอวิตกของนักวิชาการ และเกิดหลายโครงการดานอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของขาวขึ้น
ทั้งในระดับในภูมิภาค และนานาชาติ (ฐิรวุฒิ  และพรพนา, 2539; CBDC, 2002) 
 ที่ผานมามีงานศึกษาวิจัยจํานวนมากในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับเรื่องพันธุขาว สวนใหญ
เปนดานการปรับปรุงพันธุ  นอกจากนั้นเปนการสํารวจพันธุ (อนันต  และคณะ, 2545)  การยอมรับ
พันธุขาว  (เบญจพรรณ  และภัทรนันท, 2537)  หรือการวิจัยดานพันธุแบบใหเกษตรกรมีสวนรวม 
(Gypmantasiri et al, 2003; CBDC, 2002)  สวนงานศึกษาดานเมล็ดพันธุมีไมมากนัก เชน 
วิเคราะหปญหาการผลิตเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในโครงการ (สุรพจน, 2541;  ยุพินพรรณ   และ
คณะ, 2546;  สํารวย, 2545)  หรือเปนรายงานแตละหนวยงานดานเมล็ดพันธุ  

งานวิจัยนี้มีจุดมุงหมายในการสรางความเขาใจที่ดีขึ้นที่เกี่ยวกับระบบการจัดการพันธุและ
เมล็ดพันธุขาวทั้งระบบ   โดยนําเสนอการใชแนวทางการมีสวนรวม (participatory approach)  
รวมกับกระบวนการการสรางแบบจําลองระบบ (system modeling) ซึ่งเปนแนวทางการวิจัยเชิง
ระบบทางดานสังคมแนวทางหนึ่ง เพื่อการผสมผสานความคิดเห็น และขอมูลที่ตางกันของหลาย
ฝาย ทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน  (Bousquet et al, 2003)   เพื่ออธิบายการทํางานและชี้
ปญหาสําคัญในระบบการจัดการพันธุและเมล็ดพันธุ ทั้งจากมุมมองเกษตรกรและของหนวยงานที่
เกี่ยวของ ตลอดจนการหาแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน ที่สามารถสนับสนุนใหเกษตรกรไดใช
เมล็ดพันธุคุณภาพดี ใชพันธุที่เหมาะสมตามความตองการและตามสภาพแวดลอม ในขณะที่ยังคง
อนุรักษความหลากหลายทางพันธุกรรมไวได 
 
วิธีการศึกษา 

ในการดําเนินงานวิจัยนี้  ผสมผสานหลายวิธีการรวมกัน ไดแก การสรางแบบจําลองแบบ 
conceptual model  การสํารวจขอมูลโดยการสัมภาษณ หรือรวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ  
และการจัดเกมสบทบาทสมมุติ   โดยทุกกิจกรรมมีการวางแผน ดําเนินการและวิเคราะหรวมกัน
ระหวางนักวิจัยและผูเกี่ยวของ 

การสรางแบบจําลองแบบ conceptual model 
แบบจําลองแบบ conceptual model เปนแบบจําลองที่ใชสัญลักษณภาพอธิบายระบบที่

สนใจ โดยการใชเสนหรือลูกศรเชื่อมโยงองคประกอบที่อาจเปนตัวแปร วัตถุหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
เขาดวยกัน เพื่อแสดงลําดับและทิศทางความสัมพันธ 

การพัฒนา conceptual model ใชเปนส่ือกลางเพื่อประสานความเขาใจระบบรวมกันของ
นักวิชาการหรือผูเกี่ยวของ และใชเปนพื้นฐานเพื่อเก็บและวิเคราะหขอมูลภาคสนามที่ตองการ และ
การออกแบบเกมสบทบาทสมมุติเพื่อตรวจสอบและพัฒนาแบบจําลองดังอธิบายในหัวขอตอไป   
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การสรางแบบจําลองเริ่มจากการประชุมนักวิชาการจากหลายหนวยงานที่เกี่ยวของและ
หลายสาขาวิชา ไดแกนักวิชาการแบบจําลอง  นักวิจัยระบบเกษตร  นักปรับปรุงพันธุ นักวิชาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ และนักวิจัยดานสงเสริม  โดยเริ่มจากแบบจําลองการตัดสินใจเลือกพันธุของ
เกษตรกร และแบบจําลองอธิบายความสัมพันธของหนวยงานตาง ๆ ในระบบกระจายเมล็ดพันธุ 
และพัฒนาแบบจําลองใหถูกตองมากขึ้น โดยขอมูลการสํารวจและจากเกมสบทบาทสมมุติ   

การเก็บขอมูล 
 การเก็บขอมูลที่เกี่ยวการใชพันธุขาวและเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร ในปชวงปพ.ศ. 
2544-45  ใชการสุมสัมภาษณเกษตรกร 258 ราย ในจังหวัดอุบลราชธานี  ในดานความรูและการ
จัดการที่เกี่ยวกับพันธุขาวและแหลงเมล็ดพันธุของเกษตรกร  ตามแนวทางของแบบจําลองเริ่มตนที่
สรางไว  และการเก็บขอมูลหนวยงานตาง ๆ  อยูในชวงป พ.ศ. 2544-46 โดยอาศัยการวิเคราะหผูมี
สวนไดสวนเสีย (stakeholder analysis) และการรางแบบจําลองความสัมพันธหนวยงานในระบบ 
ตามความเขาใจเบื้องตนของคณะผูวิจัย   ใชวิธีสัมภาษณพูดคุยกับบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของในระบบ 
ทุกหนวยงานภายในจังหวัดอุบลราชธานี รวมกับการวิเคราะหขอมูลจากรายงานหรือสถิติที่เกี่ยวของ
ของแตละหนวยงาน  เพื่อใหเขาใจประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ วัตถุประสงค แผนงาน  
และปญหาตาง ๆ ของหนวยงาน  ขอมูลเหลานี้ใชเปนพื้นฐานสําหรับออกแบบเกมสบทบาทสมมุติ 
และการปรับแกแบบจําลองรวมกันของคณะทํางานตอไป 

เกมสบทบาทสมมุติ (role-playing game)  
เกมสบทบาทสมมุติเปนเกมสที่ใหผูเลนแตละคนแสดงบทบาทเปนบุคคลหรือมีหนาที่

ตามที่กําหนด เปนเครื่องมือทางสังคมศาสตรที่ไดใชในการเรียนหรือการฝกอบรม  ในงานวิจัยนี้ใช
เกมสบทบาทสมมุติเปนเวทีสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเพิ่มความเขาใจการทํางานของระบบ
และปรับปรุงแบบจําลอง  โดยผูเลนเกมสจะเลนเปนอาชีพหรือทํางานของตนเอง แสดงการตัดสินใจ
ตามสถานการณที่จําลองขึ้น  โดยผูวิจัยตองเลือกผูเลนใหเหมาะสมและหลากหลาย และวางแผน
เกมสใหดี เพื่อศึกษาพฤติกรรมและวิธีการตัดสินใจของผูเลน และปฏิสัมพันธระหวางผูเลนดวยกัน  
และทําการสัมภาษณผูเลนหลังเลนเกมสแลวดวย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหตุผลการตัดสินใจ
และเพื่อการเปรียบเทียบเกมสกับสภาพที่ปฏิบัติจริง   ในงานวิจัยนี้แบงเปนสองเกมสตาม
แบบจําลอง คือเกมสการตัดสินใจของเกษตรกรในการจัดการพันธุและแหลงเมล็ดพันธุขาว และ
เกมสการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุขาว    

เกมสการตัดสินใจเกษตรกรฯ สมมุติใหหองที่เลนเกมสเปนอําเภอหนึ่ง มีสองเขต แตละเขต
มีเกษตรกร 6 คน  แตละคนมีพื้นที่นาอยูบนกระดานเกมสที่แทนแปลงนาที่มีพื้นที่สามระดับคือ     
นาดอน นาปานกลาง และนาลุม  (ภาพที่ 1 และ 2)   ในแตละปผูเลนจะเลือกพันธุขาวปลูกบนที่นา
แตละระดับที่ตนมี และเลือกแหลงเมล็ดพันธุที่ใช  และจะซื้อเมล็ด (ถาซื้อ) ส้ินปก็จะจัดสรรสําหรับ
บริโภค  ขายหรือเก็บไวเปนเมล็ดพันธุ  และเตรียมปลูกปตอไป ซึ่งเลนไดถึงหกปในหนึ่งวัน หลังจาก
เลนเกมสแลว จะทําการสัมภาษณผูเลนในอีกวันหนึ่งเพื่อถามความเห็นเปรียบเทียบระหวางเกมส
กับความเปนจริง  เกมสนี้เลนสองครั้ง โดยครั้งแรกเลนที่ ต.หนองขอน เปนเกษตรกรที่อยูใกล
ศูนยวิจัยขาว และที่หางจากศูนยวิจัยขาวแตมีชลประทาน  สวนครั้งที่สองเลนที่ อ.เดชอุดม ใกล
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ชายแดนลาวกับกัมพูชา และมีเกษตรกรที่ปลูกขาวเมา และที่พูดเขมรเลนดวย ความเขาใจจากเกมส
นี้รวมกับขอมูลการสํารวจไดพัฒนาเปนแบบจําลองในภาพที่ 3 และ 4 ดังที่จะอธิบายตอไป 
. เกมสการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ  ที่เชิญตัวแทนจากหนวยงานดานเมล็ดพันธุมาเลน 
โดยกําหนดใหผูเลนวางแผนผลิตและซื้อขายแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ ภายในจังหวัดหนึ่งที่สมมุติวามี
สองอําเภอ อําเภอหนึ่งมีสหกรณที่ผลิตเมล็ด อีกอําเภอหนึ่งมีสหกรณที่ไมผลิตเมล็ด แตละอําเภอมี
สองตําบล ตําบลหนึ่งมีศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชน อีกตําบลไมมี (ภาพที่ 5) ซึ่งในเกมสนี้จะ
คํานวณปริมาณเมล็ดพันธุของแตละหนวยงานที่เกษตรกรแตละตําบลตองการซื้อในแตละป โดย
อาศัยขอมูลสวนแบงการตลาด และจากราคาที่ผูเลนตั้งในแตละป  ซึ่งเกมสนี้เลนได 4 ป และมีการ
พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันหลังจากนั้น  ทํานองเดียวกันความรูความเขาใจจากเกมสนี้รวมกับ
ขอมูลจากการสํารวจ ไดพัฒนาเปนแบบจําลองดังแสดงในภาพที่ 6 ดังอธิบายในหัวขอตอไป 
 
ผลการศึกษา  

 จากกระบวนการสรางแบบจําลองแบบมีสวนรวมโดยการผสมผสานหลายวิธีนี้  สามารถ
อธิบายระบบที่ศึกษาโดยแบงเปนสองระบบยอย คือระบบการจัดการพันธุและเมล็ดพันธุของ
เกษตรกร และระบบการกระจายเมล็ดพันธุขาวของหนวยงานตาง ๆ   ดังนี้ 

ระบบการจัดการพันธุและเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกร  
 จากการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจรวมกับเกมสบทบาทสมมุติไดพัฒนาเปน 
conceptual model เพื่ออธิบายวิธีการและเงื่อนไขการตัดสินใจของเกษตรกร เริ่มจากการเลือกพันธุ
ขาวที่ใช (ภาพที่ 2)  แลวจึงเลือกที่มาของเมล็ดพันธุของพันธุที่ตองการ  (ภาพที่ 3)   

การเลือกพันธุขาว ขึ้นอยูกับชนิดที่เกษตรกรบริโภค  ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรที่ปลูก   
ขาวเหนียวเพื่อบริโภคและปลูกขาวเจาในพื้นที่ที่ เหลือเพื่อจําหนาย  ยืนยันวาเกษตรกรให
ความสําคัญกับการปลูกขาวเพื่อบริโภค หรือเพื่อความมั่นคงทางอาหารมากกวา   

การปลูกขาวเพื่อบริโภคพบวา  เกษตรกรปลูกขาวไดเพียงพอบริโภค  สวนใหญปลูก     
ขาวเหนียวพันธุเดียวคือ กข 6 เนื่องจาก รสชาติ ความนุม ความหอม ผลผลิตดี  ไมมีขอมูลและ
เมล็ดของพันธุอื่น หรือราคาดีกวาขาวเหนียวพันธุอื่น ๆ แตพบวามีหลายครัวเรือนปลูกทั้งกข 6 และ
ขาวเหนียวพันธุอื่นดวย  เพราะตองการแบงเวลาเก็บเกี่ยว เนื่องจากแรงงานนอย (2 คน ตอฟารม) 
หรือบางคนที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ105 ดวย  ก็อาจจะไมปลูกพันธุกข 6 เพราะตองการปลูกขาว
เหนียวที่เก็บเกี่ยวเร็วกวา (วันสุกแกของ กข 6 ใกลเคียงกับของ ขาวดอกมะลิ 105)  ขาวเหนียวพันธุ
อื่น ๆ ที่ปลูกนั้นพบในการสํารวจประมาณ 35 พันธุ (อาจมีความคลาดเคลื่อนของชื่อพันธุที่เกษตรกร
เรียก)  ไดแกพันธุไมไวแสงสําหรับนาชลประทานเชน กข 10 หรือเปนพันธุที่เคยแนะนํา เชน กข 8 
เหนียวสันปาตอง หางยี หรือเปนพันธุพื้นเมืองดั้งเดิม ดอบุญมา  ดอขาว ดอกอเดียว ซึ่งปญหาของ
พันธุอายุส้ันที่พบมากคือนกกิน และเปยกฝนหรือน้ํา 

การเลือกพันธุขาวเพื่อปลูกขายนั้นจําแนกไดเปนสองประเภทคือ  การขายในรูปขาวเปลือก 
สวนใหญคือพันธุขาวดอกมะลิ 105 รองลงมาคือ กข 15  ที่โรงสียอมรับวาเปนขาวหอมมะลิ
เหมือนกันเทานั้น    อีกประเภทหนึ่งคือขาวพันธุเฉพาะอื่น ๆ เพื่อขายเปนผลิตภัณฑพิเศษเชน พันธุ
ขาวที่ปลูกเปนขาวเมาที่สวนใหญใชขาวเหนียวอายุส้ัน  ขาวเหนียวดํา และขาวเจาเหลืองสําหรับทํา
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ขนม  ขาวเล็บมือนางทําขนมจีน หรือพันธุมะลิแดงที่ขายใหพอคาที่รับซื้อเฉพาะพันธุนี้   ซึ่งใชพื้นที่
ไมมาก (1–10 ไร) เนื่องจากตลาดและแรงงานในการผลิตจํากัด   

การเลือกปลูกขาวดอกมะลิ 105 หรือ  กข 15 ขึ้นอยูกับหลายปจจัยเชนกัน กข 15 จะ     
เก็บเกี่ยวกอนขาวดอกมะลิประมาณ 2 สัปดาห ถาปลูกพรอม ๆ กัน ซึ่งมักจะไดราคาขายดีกวาหรือ
ไดเงินเร็วกวา  บางคนปลูกทั้งสองพันธุเพื่อกระจายแรงงานในการเก็บเกี่ยว  แต กข 15 มีขอจํากัดที่
ตองเสี่ยงกับการเปยกฝนหรือน้ําในนาที่ยังไมแหงในชวงเก็บเกี่ยวมากกวา  นอกจากนั้นเมล็ด
พันธุกข 15 ยังหายากกวา และเกษตรกรหลายคนไมรูจักพันธุนี้  แตพบวากําลังมีความตองการใช
พันธุนี้มากขึ้น   

สภาพพื้นที่นาเปนปจจัยหนึ่งที่เกษตรกรสวนใหญคํานึงถึงในการเลือกใชพันธุ โดยหลักคือ
ขาวอายุส้ันกวาเหมาะสําหรับนาดอนหรือนาที่มีน้ําขังส้ันกวา  และสวนใหญปลูกขาวเหนียวเพื่อการ
บริโภคที่ใหความสําคัญมากกวาในพื้นที่สวนที่เหมาะสมที่สุดซึ่งมักจะเปนที่ลุมหรือที่มีน้ําขังนาน
กวาหรือดินดีกวา  ยกเวนที่ปลูกขาวเหนียวที่อายุส้ันหรือเก็บเกี่ยวกอน ที่จะปลูกในสวนใกลกับถนน
หรือติดเถียงนาที่ขนสงสะดวกกวากอน การสํารวจยังพบเกษตรกรปลูกพันธุขาวขึ้นน้ํา ในบริเวณที่
น้ําลึกและแหงชา และพบพันธุที่เกษตรกรปลูกเฉพาะเปนขาวไรดวย 

พฤติกรรมการทดลองใชพันธุขาวใหมนั้น มีทั้งที่อยากทดลองเอง หรืออยากรอดูผูอื่นกอน 
หรือใชตามญาติพี่นองหรือเพื่อนบาน  และพบวาที่หางไกลจากตัวเมือง หรือมีนาชลประทาน หรือ
ปลูกเพื่อบริโภคเปนหลัก จะมีความหลากหลายพันธุขาวมากกวา และพบวาเกษตรกรที่ปลูก      
ขาวเหนียวพันธุอายุส้ันนั้นมีแนวโนมจะเปลี่ยนเปนพันธุอื่น ๆ ไดเร็วกวา  

ระบบการจัดการเมล็ดพันธุแสดงโดยภาพที่ 3  ที่เชื่อมตอระหวางภาพที่ 2  กับภาพที่ 6  
คือเกษตรกรตัดสินใจวาจะใชเมล็ดพันธุของตัวเองหรือเปล่ียนเมล็ดพันธุใหมโดยแลกเปลี่ยนหรือซื้อ
จากแหลงจําหนายที่มีพันธุที่ตองการ   ซึ่งผลการสํารวจพบวา เกษตรกรประมาณรอยละ 50 เปล่ียน
เมล็ดพันธุทุก 1-3 ป ขณะที่รอยละ 10 ไมเคยเปลี่ยนเมล็ดพันธุเลย 

ปจจัยในการเปลี่ยนเมล็ดพันธุของขาวเหนียวคือคุณภาพการหุงตม  คือจะเปลี่ยนเมื่อรูสึก
วาขาวเริ่มแข็ง  โดยเกษตรกรหลายคนตั้งขอสังเกตวาขาวพันธุกข 6 เมื่อปลูกไปหลาย ๆ  ปจะเริ่ม
แข็งเหมือนขาวเจา  สําหรับเหตุผลหลักในการเปลี่ยนเมล็ดพันธุขาวขาวดอกมะลิ105 หรือ กข 15 
คือการมีขาวปนมากและทําใหราคาขาวเปลือกต่ําลง ไดแก มีพันธุปน หรือขาวกลายพันธุ แตก็มี
หลายคนที่เปล่ียนเพราะเชื่อตามคําแนะนําเจาหนาที่สงเสริมที่แนะนําใหเปล่ียนทุก 2-3 ป และมี
หลายคนที่เปล่ียนเมล็ดพันธุบอยเพราะบอกวาไมมีแรงงานเลือกเมล็ดพันธุดีไวปลูกตอ 

เกษตรกรสวนใหญไมทราบวามีแหลงเมล็ดพันธุขาวหลายแหลง และหลายระดับชั้น
คุณภาพ  แหลงจําหนายที่เกษตรกรไดเมล็ดมาคือ เมล็ดจากศูนยขยายเมล็ดพันธุฯ โดยผานทาง
เกษตรอําเภอ (รอยละ 30)  และรองลงมาคือจากสหกรณฯ (รอยละ 25)  ราคาเมล็ดพันธุจาก
สหกรณ (260–320 บาท /25 กก) ยืดหยุนกวาเมล็ดจากศูนยขยายเมล็ดพันธุฯ (320 บาท /25 กก) 
เมล็ดพันธุจาก ศูนยผลิตเมล็ดพันธุชุมชนมีสวนแบงตลาดนอย  เนื่องจากความเชื่อถือในคุณภาพ 
หรือการจํากัดเฉพาะในตําบล  เมล็ดพันธุจากบริษัทเจริญโภคภัณฑมีราคาสูง แตบรรจุภัณฑดี 
ถึงแมจะมีราคาแพงที่สุด (360 บาทตอ 20 กก.)  

เกษตรกรหลายรายซื้อเมล็ดพันธุโดยไมไดเลือก เพราะไมมีโอกาสหรือไมมีความรู  ปจจัย
สําคัญที่เกี่ยวกับการเลือกแหลงเมล็ดพันธุไดแก  ความสะดวกที่จะไดเมล็ดมาเชน ระยะทาง และ



สูระบบอาหารที่ปลอดภัย สรางมูลคาเพิ่ม และใชทรัพยากรอยางยั่งยืน                                                 431 

ความเชื่อถือในคุณภาพ  นอกจากนั้นอาจเลือกจาก ราคาเมล็ด หรือตามเพื่อนบานหรือชุมชน  ซึ่ง
ศูนยวิจัยขาวฯ  นาเปนแหลงแรกที่จะเลือก เพราะเชื่อวามีคุณภาพดีที่ สุดและยังมีราคาถูก             
(10 บาท/กก.)  และสังเกตวาเกษตรไมไดเลือกซื้อโดยดูราคาเปนเกณฑสําคัญ    

เมล็ดพันธุอาจแลกเปลี่ยนระหวางเกษตรกรดวยกัน (14–20%) การซื้อขายเมล็ดระหวาง
เกษตรกรพบไมมากนัก  ถาใชเมล็ดพันธุของตนเอง อาจเลือกพื้นที่ที่จะเก็บเมล็ดตั้งแตขาวอยูใน
แปลง  เลือกรวงดี ๆ ขณะนวด หรือสุมโดยไมไดเลือก  แตการตัดสินใจสุดทายวาจะใชเมล็ดที่เก็บไว
ปลูกตอหรือไม อาจจะอยูที่ความพอใจในคุณภาพของขาวของตน เชนพบวาขาวแข็งหลังจากไดหุง
แลว  และยังพบวาถาเกษตรกรหาเมล็ดพันธุของพันธุที่ตองการไมได ก็อาจจะเปลี่ยนพันธุที่จะปลูก
ไปเลยตามเมล็ดพันธุที่หาได  

ระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ 
ระบบการกระจายเมล็ดพันธุขาว จากหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที่ 6) 

ขณะนี้มีเพียงขาวสามพันธุคือ ขาวดอกมะลิ 105  กข 15 และ กข 6  โดยระบบเริ่มจากการผลิต
เมล็ดพันธุหลัก (foundation seed) โดยศูนยวิจัยขาว ฯ  ซึ่งจะขายเมล็ดพันธุหลักนี้ออกไปให
หนวยงานตาง ๆ ดังภาพที่ 6  ตามที่ไดรับการสั่งจองในปกอนหนานั้น และขายที่เหลือใหคนทั่วไป  
โดยศูนยวิจัยขาวอุบลฯ ผลิตไดประมาณ 120 ตันตอป  โดยราคาตนทุนการผลิตเมล็ดพันธุหลัก
ประมาณ 22 บาท/กก. และราคาขาย 10 บาท/กก.  โดยกรมวิชาการเกษตร เปนผูกําหนดปริมาณ
การผลิตสําหรับแตละพันธุ ในภาพรวมระดับประเทศ แตละป   

ศูนยขยายฯ ไดรับเมล็ดจากศูนยวิจัยฯ และขายใหเกษตรกรคูสัญญาเพื่อทําการผลิตเปน
เมล็ดพันธุขยาย (stock seed) และอาจขายเมล็ดพันธุขยายใหเกษตรกรผลิตเปนเมล็ดพันธุ
จําหนาย (certified seed)  จํานวนเมล็ดพันธุที่ผลิตทั้งสามพันธุของศูนยขยายฯ อุบลฯ มีประมาณ 
1,500 ตันในป 2544   โดยกรมสงเสริมเปนผูวางแผนการผลิตภาพรวมทั้งประเทศของทุกศูนย
ขยายฯ  
 สหกรณการเกษตร 5 แหงในจังหวัด ผลิตเมล็ดพันธุดวยการสนับสนุนของกรมสงเสริม
สหกรณโดยเริ่มโครงการตั้งแตป 2541 รับเมล็ดพันธุจากศูนยวิจัยขาว และผลิตเมล็ดพันธุผานทาง
เกษตรกรคูสัญญา  โดยจํานวนเมล็ดพันธุที่สหกรณในจังหวัดอุบลราชธานีผลิตไดในป 2545 รวมได
ประมาณ 700 ตัน ซึ่งสวนใหญเปนพันธุขาวดอกมะลิ 105  สหกรณฯ มีความยืนหยุนในการจัดการ
ในระดับพื้นที่มากกวา  แตยังเปนงานใหม และตองคํานึงถึงกําไรขาดทุนมากกวาดวย 

บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ ที่เริ่มกิจการเมล็ดพันธุขาวในป 2544 รับเมล็ดพันธุจาก
ศูนยวิจัยขาวหลายแหง  และผลิตเมล็ดทั้งสามพันธุหลัก ที่จังหวัดรอยเอ็ดและกาฬสินธุ และวาง
จําหนายที่สหกรณการเกษตรเพื่อการตลาด หรือรานคา ดังรายละเอียดไดกลาวแลวในหัวขอกอนนี้ 

ศูนยสงเสริมเมล็ดพันธุขาวชุมชน  เปนโครงการที่สนับสนุนโดยกรมสงเสริมการเกษตร  แต
ละศูนยมีสมาชิก 20 คน พื้นที่ปลูกรวม 200 ไร (มี158 ศูนยในป 2545)  รับเมล็ดพันธุขยายจากศูนย
ขยายฯ โดยผานทางเกษตรอําเภอ และใหสมาชิกผลิตขยายและจําหนายในชุมชน ระดับตําบล ยังมี
ปญหาการควบคุมตรวจสอบคุณภาพ และขาดเครื่องมือในการผลิตปรับปรุงคุณภาพเมล็ด และ
เงินทุน สอดคลองกับที่รายงานโดย สํารวย (2545) 
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จํานวนประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรคูสัญญาของแตละหนวยงาน เปนสวนสําคัญที่
จะทําใหการผลิตเปนไปตามแผนหรือไม  โดยหนวยงานจะรับซื้อเมล็ดพันธุคืนมากกวาราคา
ขาวเปลือก 10-20% ขึ้นอยูกับคุณภาพเมล็ดที่ได และเงื่อนไขของหนวยงาน  พบวาเกษตรกรผลิต
เมล็ดอาจขายเมล็ดใหเกษตรกรอื่นได   ปญหาสําคัญคือแรงงานในการจัดการแปลง และภาวะน้ํา
ทวม และราคาเมล็ด ทํานองเดียวกับที่รายงานโดย (ยุพินพรรณ, 2546; สุพจน,  2541) 

ตัวแทนจําหนายเมล็ดพันธุเชน รานคาหรือโรงสี ไดรับการรับรองจากศูนยขยายฯ  มีอยู
ประมาณ 7 แหง โดยมีสวนลด 20% สําหรับผูซื้อจากศูนยขยายฯ จํานวนมาก  พบวาผูจําหนาย   
อื่น ๆ อาจไดเมล็ดมาจากหลายแหลงเชน  ศูนยขยายฯ  สหกรณฯ บริษัทเจริญโภคภัณฑ และ
ศูนยวิจัยขาว   สวนสหกรณการเกษตรเพื่อการตลาดซื้อเมล็ดจากบริษัทเจริญโภคภัณฑ และขายให
เกษตรกรทั่วไปการจําหนายเมล็ดขาวอาจไมมีกําไรมากนัก แตเปนบริการดึงดูดลูกคาของรานคา 
 
สรุป เสนอแนะ และแนวทางการวิจัยตอไป 

 ผลการวิจัยแสดงภาพรวมของระบบตั้งแตปจจัยและกระบวนการตัดสินใจของเกษตรกรแต
ละคนในการเลือกใชพันธุขาว และการเลือกแหลงเมล็ดพันธุที่ใช  ซึ่งเชื่อมโยงไดกับระบบการ
กระจายเมล็ดพันธุ  และสามารถอธิบายกระบวนการตาง ๆ และชี้ปญหาที่เกิดขึ้นในระบบไดดีขึ้น   

 การที่เกษตรกรไมยอมรับพันธุแนะนําหลายพันธุที่ผานมา เนื่องจากขาดความเขาใจใน
ความตองการของเกษตรกรที่แทจริง นาจะเปนเพราะเกษตรกรตองการพันธุขาวเหนียวอายุส้ันเปน
หลัก และตองมีคุณภาพการหุงตมตรงตามที่เกษตรกรตองการ  ซึ่งรัฐตองมีเมล็ดพันธุคุณภาพดี
พรอมทั้งขอมูลกระจายใหเพียงพอถึงชุมชนที่มีความตองการดวย  หรือการที่ปลูกขาวขาวดอกมะลิ 
105 หรือ กข 15 เพราะถูกกําหนดโดยตลาดสากล    

การเกิดหลายหนวยงานใหม ๆ ที่ผลิตและกระจายพันธุ  ทําใหมีการแขงขันจําหนายเมล็ด
พันธุระหวางหนวยงานที่รัฐตองสนับสนุนเหมือน ๆ กันในหลายพื้นที่ ขณะที่ยังมีพื้นที่หลายแหงที่ยัง
ขาดเมล็ดพันธุดี แสดงถึงปญหาการกระจายเมล็ด   และพบวาปญหาของการที่มีพันธุอื่น ๆ ที่
เกษตรกรเลือกใชแตไมไดรับการสงเสริมจากรัฐทั้งดานขอมูลและเมล็ดพันธุ ซึ่งสงผลใหจํานวนพันธุ
ขาวลดลงนั้น หรือเปนปญหาในระดับสากลที่เรียกวาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ   

การผลิตเมล็ดพันธุหลักโดยศูนยวิจัยขาว ฯ กรมวิชาการเกษตร  ที่มีคุณภาพดีที่สุดแต
ตนทุนสูงที่สุด  ซึ่งนาจะจัดสรรใหนํามาใชตามวัตถุประสงคเพื่อการขยายพันธุตอเทานั้น  และตองมี
แผนการแบงสรรใหหนวยงานที่นําไปขยายตอที่ดี เพื่อไมใหเกิดการแขงขันกันเองระหวางหนวยงาน
ที่รัฐตองสนับสนุนเหมือนกัน ในขณะที่ยังมีความขาดแคลนเมล็ดพันธุดีในภาพรวม 

หนวยงานรัฐควรจะพัฒนาระบบการสื่อสารระหวางรัฐกับเกษตรกร และระหวางหนวยงาน
ดานพันธุและเมล็ดพันธุในระดับทองถิ่นกับสวนกลาง  เพื่อตอบสนองความตองการของเกษตรกร ที่
หลากหลาย ตามสภาพเศรษฐกิจ พื้นที่ และวัฒนธรรมอยางแทจริง   เกษตรกรควรจะไดรับขอมูล
ดานพันธุแนะนําและแหลงเมล็ดพันธุ  และความรูที่เกี่ยวกับการจัดการพันธุและเมล็ดพันธุถูกตอง
ครบถวน  และควรจะสงเสริมใหชุมชนหรือเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุของพันธุที่ตองการ  รวมทั้งรวม
วิจัยการจัดการพันธุโดยเฉพาะพันธุอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุแนะนําสามพันธุดังกลาว เพื่อรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและตอบสนองความตองการของเกษตรกร 
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งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นถึงวาวิธีการสรางแบบจําลองแบบสวนรวม  ซึ่งตองดําเนินการวิจัยดวย
การมีสวนรวมของหลายสาขาวิชา และของบุคคลหลายฝายในระบบ  โดยการวิเคราะหขอมูลจาก
สํารวจขอมูลจริงจากเกษตรกรและจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ  การใช conceptual model เปนส่ือ
หลักที่คอย ๆ พัฒนาตามความเขาใจที่ดีขึ้นรวมกัน  และการใชเกมสในการวิจัย แมวามีขอจํากัดที่
ใชจํานวนตัวอยางศึกษานอย  ตองเลือกผูเลนอยางเจาะจงแตใหมีความหลากหลาย  แตทําใหเห็น
การทํางานของระบบทางสังคมที่เสมือนจริง  ซึ่งวิธีการวิจัยทํานองนี้นาจะเหมาะสมกับงานดานการ
จัดการทรัพยากรที่เกี่ยวของกับหลายฝาย   

แผนงานวิจัยตอไปจะวางแผนสําหรับเกมสที่เลนโดยผูที่ทํางานวางแผนดานเมล็ดพันธุขาว
ในระดับประเทศจริง ๆ  เพื่อศึกษาวิธีคิดและการสื่อสารระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในสวนกลาง
และในระดับพื้นที่ รวมถึงเกษตรกร  เพื่อสามารถวิเคราะหความสัมพันธระบบการทํางานที่อยูใน
ระดับชาติ กับระบบในระดับภูมิภาคหรือในพื้นที่จริง 

นอกจากนั้นยังมุงหวังที่จะพัฒนา conceptual model นี้ใหเปนแบบจําลองทาง
คอมพิวเตอรแบบ Multi-agent System (MAS) เพื่อจําลองการตัดสินใจเกษตรกรและผูผลิตเมล็ด
พันธุใหหลากหลายขึ้น ใหจําลองไดใกลความเปนจริงมากขึ้น เพื่อใหสามารถเขาใจการทํางานของ
ระบบทั้งเชิงปริมาณและในเชิงพลวัตไดชัดเจนยิ่งขึ้น ใหสามารถเปนระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่
เกี่ยวกับระบบการจัดการพันธุและเมล็ดพันธุในภูมิภาคไดตอไป  
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ภาพที่ 1  แผนผังหองและกระดานพื้นที่นาในเกมสบทบาทสมมุติการจัดการพันธุและเมล็ดพันธุขาว 
 

      
 
ภาพที่ 2  หองเกมส   เกษตรกร และกระดาน ในเกมสบทบาทสมมุติการจัดการพันธุและแหลงเมล็ด

พันธุขาวของเกษตรกร เมื่อ 29 กันยายน 2546 (ขวา) และ 26 มกราคม 2547 (ซาย)                     
จ. อุบลราชธานี  

 

นาลุม นาปานกลาง นาดอน 

กระดานเกมส 

60 

นาลุม นาปานกลาง นาดอน 

ฟารม 1 

ฟารม 2 

ฟารม 3 

ฟารม 4 

ฟารม 5 

ฟารม 6 

60 ซม. 

 

กระดานเกมส 
เขต 1 

กระดานเกมส
เขต 2 

ผูชวยเกมสเขต 1 

กระดานขอมูลพันธุขาว   ราคาขาว  สมาชิครัวเรือน   

ที่นั่งเกษตรกรเขต 1 (6 คน) 

ที่นั่งเกษตรกรเขต 2 (6 คน) 

ผูชวยเกมสเขต 2 

ที่เกษตรกรซื้อเมล็ด 
และขายขาว เขต 1 

3.5 ซม. 
60 ซม. 

ที่เกษตรกรซื้อเมล็ด 
และขายขาว เขต 2 
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ภาพที่ 3  conceptual model แสดงการตัดสินใจ เลือกพันธุของเกษตรกร (ตัวเลขแสดงขอมูลจาก 
การสุมสํารวจเกษตรกรใน จ.อุบลราชธานี 2544-45 (n=258))  
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ภาพที่ 4  conceptual model แสดงวิธีการตัดสินใจ เลือกแหลงเมล็ดพันธุของเกษตรกร   
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  ผังหองเกมสระบบเมล็ดพันธุ แทนจังหวัดหนึ่งที่มีสองอําเภอส่ีตําบล ที่มีหนวยงานตาง ๆ 
กัน (ซาย) และลักษณะหองเกมสและผู เลนเกมสที่วิทยาลัยเกษตรอุบลฯ  เมื่อ 3 
พฤษภาคม 2547 (ขวา)  

Province

อําเภอ A
ตําบล 1

ตําบล 2

ตําบล 3

ศูนยพันธุขาวชุมชน

เกษตรอําเภอ

รานคา

สหกรณ

ศูนยวิจัยขาว ศูนยขยายเมล็ดพันธุ

อําเภอ A

รานคา

สหกรณ (ไมผลิตเมล็ด)
เกษตรอําเภอ

ตําบล 4

ศูนยพันธุขาวชุมชน

Province

อําเภอ A
ตําบล 1

ตําบล 2

ตําบล 3

ศูนยพันธุขาวชุมชน

เกษตรอําเภอ

รานคา

สหกรณ

ศูนยวิจัยขาว ศูนยขยายเมล็ดพันธุ

อําเภอ A

รานคา

สหกรณ (ไมผลิตเมล็ด)
เกษตรอําเภอ

ตําบล 4

ศูนยพันธุขาวชุมชน
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ภาพที่ 6  แบบจําลองเชิงโครงสรางแสดงความสัมพันธของหนวยงานและเกษตรกร ในระบบผลิต
และกระจายเมล็ดพันธุ  จ.อุบลราชธานี 


